
K
onferencji podsumo-
wuj¹ cej nabór wnio-
sków do rządowego 
programu „Senior-
Wigor” w wojewódz-

twie świętokrzyskim przewodni-
czyła wojewoda Bożentyna Pał-
ka-Koruba. Spotkanie odbyło się 
w kieleckim Klubie Seniora, 
gdzie specjalnym gościem była 
ambasador programu Wirginia 
Szmyt, bardziej znana jako DJ 
Wika, która tego samego dnia 
zagrała koncert w Kielcach. 

Nabór wniosków w ramach 
wieloletniego programu „Senior-
Wigor” na lata 2015-2020 za-
kończył się 30 czerwca. W jego 
ramach wojewoda otrzymała 
wnioski od gmin: Ostrowiec 
Świętokrzyski, Starachowice, 
Łagów i Słupia konecka oraz 
od powiatu opatowskiego. 
Wszystkie wnioski zostały oce-

nione pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym, 
a następnie przekazane do Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecz-

nej. Wiemy już, że będą one fi-
nansowane, a obecni na spotka-
niu przedstawiciele samorządów 
otrzymali symboliczne certyfi-

katy potwierdzające udział 
w programie. 

Obok dobrych wieści na te-
mat programu, wojewoda, wraz 
z najstarszą DJ-ką w Polsce, za-
prosiła na wieczorną Międzypo-
koleniową Potańcówkę. Podczas 
imprezy, która rozpoczęła się 
o 19 na kieleckim Rynku, tłumy 
mieszkańców, od tych najmłod-
szych po najbardziej dojrzałych, 
bawiły się do późnych godzin się 
w rytm muzyki puszczanej właś-
nie przez aktywną seniorkę. Or-
ganizatorami imprezy byli Letni 
Klub Śniadaniowy oraz Świętok-
rzyski Urząd Wojewódzki. 

Do 2020 roku Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej prze-
znaczy 370 mln zł na utworze-
nie dziennych domów seniora. 
Planuje się, że w tym roku pow-
stanie lub zostanie 
doposażonych ok. 100 placówek 

z ok. 20 miejscami dla seniorów 
każda. 

Program adresowany jest 
do osób niepracujących w wie-
ku 60+. W dziennym domu „Se-
nior-Wigor” będą mogli spędzić 
co najmniej 8 godzin dziennie 
od poniedziałku do piątku. Znaj-
dzie się w nim pomieszczenie 
m.in. do: wspólnych spotkań, go-
towania, ćwiczeń i relaksu (z bib-
lioteką, sprzętem RTV oraz kom-
puterem z dostępem 
do Internetu). Zapewniony bę-
dzie także ciepły posiłek. 

Na program przeznaczone 
jest 370 mln zł, z tego 30 mln zł 
jeszcze w tym roku. Jednostka 
samorządu terytorialnego mo-
że uzyskać jednorazowe wspar-
cie finansowe na utworzenie 
placówki do 80 procent całko-
witych kosztów, ale nie więcej 
niż 250 tys. zł. Na adaptację bu-

dynku przewidziano nie więcej 
niż 180 tys. zł, natomiast dota-
cję na wyposażenie domu jed-
norazowo w wysokości nie wyż-
szej niż 70 tys. zł. Z budżetu 
państwa zostanie również sfi-
nansowana 1/3 kosztów utrzy-
mania seniora w domu dzien-
nym, ale nie więcej niż 200 zł 
miesięcznie. 

Dzienny dom „Senior-Wigor” 
może powstać we współpracy 
z innymi instytucjami i organiza-
cjami. Ofertę będzie można po-
szerzyć na usługi świadczone 
poza siedzibą domu. W domu 
„Senior-Wigor” jeden pracownik 
będzie miał pod opieką maksy-
malnie 15 seniorów. Dodatkowo 
zatrudniony będzie fizjoterape-
uta, pielęgniarka, ratownik me-
dyczny, psychoterapeuta lub 
dietetyk (w zależności od po-
trzeb danej placówki).
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na działania zwalczania tzw. bar-
szczu Sosnowskiego. Po pienią-
dze będą mogły sięgnąć samo-
rządy. 

Barszcz Sosnowskiego to po-
ważny problem, a walka z nim 
jest uciążliwa i kosztowna. Ce-
lem naboru wniosków jest udzie-
lenie wsparcia finansowego jed-
nostkom samorządu dla sku-
tecznego usunięcia istniejących 
stanowisk tej groźnej rośliny oraz 
zapobieżenie rozprzestrzenianiu 
się tego gatunku na nowe tere-
ny. Wnioski będzie można prze-
syłać za pomocą generatora 
wniosków, zgodnie z regulami-
nem naboru, w terminie od 17 
sierpnia do 30 września 2015 r. 
Warunki dofinansowania: 1) mi-
nimalny koszt przedsięwzięcia - 
300 tys. zł, – maksymalny 2 mln 
zł, 2) maksymalna intensywność 
dofinansowania w formie dota-
cji - do 90 proc. kosztów kwalifi-
kowanych, 3) uzupełnienie wkła-
du własnego w formie pożyczki 
do 100 proc. kosztów kwalifiko-
wanych. 

Beneficjentami naboru, 
do których adresowany jest po-

wyższy konkurs są jednostki sa-
morządu terytorialnego i ich 
związki. Obszary przewidziane 
do przeprowadzenia działań po-
winny być wskazane na podsta-
wie inwentaryzacji płatów lub 
osobników barszczu Sosnow-
skiego w obrębie stanowiska. 
Planowane dofinansowanie 
przewidziane jest dla działań re-
alizowanych zgodnie z „Wytycz-
nymi dotyczącymi zwalczania 
barszczu Sosnowskiego 
(Heracleum Sosnowskyi) i bar-
szczu Mantegazziego 
(Heracleum mantegazzianum) 
na terenie Polski” opracowany-
mi przez Fundację „Palący 
Problem - Heracleum”. Wytycz-
ne zostały opracowane na zle-
cenie Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska ze środ-
ków NFOŚiGW. Szczegółowe in-
formacje na stronie 
internetowej Funduszu 
www.nfosigw.gov.pl. 

Pochodzący z Azji barszcz 
Sosnowskiego w szybkim tem-
pie rozprzestrzenił się w Euro-
pie i stał się rośliną inwazyjną. 
Sprawia wiele problemów za-
równo mieszkańcom wsi, jak 
i miast. Wydziela toksyny groź-
ne dla zdrowia ludzi, a jego 
szkodliwe działanie nasila się 
podczas upałów.

Na zwalczanie 
barszczu

Kolejne 
inwestycje

W
 domach pomo-
cy społecznej 
Z o c h c i n k u  
i Zborowie 
otwarto następ-

ne inwestycje zrealizowane w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy. 

Projekt „Wzrost jakości usług 
w DPS w Zochcinku poprzez 
wprowadzenie nowych form te-
rapii wraz z utworzeniem no-
wych lokali aktywizujących i za-
kupem wyposażenia oraz pod-
niesieniem kwalifikacji kadry 
merytorycznej i medycznej” re-
alizowany był od 2013 do 2015 r. 
Jego całkowita wartość to 
4.548.280 zł, natomiast 
dofinasowanie wyniosło 
3.586.007 zł. Powstało 18 lokali 

aktywizujących dla 32 osób 
o łącznej powierzchni ponad 655 
m2. W ramach projektu swoje 
kwalifikacje podniosło 43 pra-
cowników DPS. 

Natomiast projekt „Podnie-
sienie jakości usług świadczo-
nych w DPS w Zborowie, powiat 
buski, poprzez tworzenie lokali 
aktywizujących, pracowni tera-
pii zajęciowych pomieszczeń re-
habilitacji leczniczej wraz z za-
kupem wyposażenia oraz pod-
niesienie kwalifikacji personelu” 
otrzymał w sumie 2.431.813 zł, 
zaś wkład własny beneficjenta 
wyniósł jedynie 291.323 zł. Pow-
stało tu 7 lokali dla 22 osób, pra-
cownie terapii zajęciowych oraz 
pomieszczenia rehabilitacji lecz-
niczej.
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Tragiczna rocznica

W
 uroczystoś-
ciach upamięt-
niających zbrod-
nię w Michniowie 
uczestniczył wi-

cewojewoda Paweł Olszak. 
Obchody 72. rocznicy tragicz-

nych wydarzeń w Michniowie roz-
poczęła msza święta. Po nabo-
żeństwie uczestnicy uroczystoś-
ci przeszli przed mogiłę zamor-
dowanych przez hitlerowców 
ofiar. - Spotykamy się w miejscu 
szczególnym, aby uczcić pamięć 
ofiar bestialskiego mordu. Odda-

jemy hołd synom Ziemi Świętok-
rzyskiej. Oni bezpowrotnie 
odeszli, ale pamięć po ich mę-
czeńskiej śmierci, która dziś uczy 
nas patriotyzmu, pozostała – 
mówił wicewojewoda. W trakcie 
ceremonii złożono przed mogiłą 
kwiaty oraz oddano hołd pomor-
dowanym. 

W ciągu dwóch dni - 12 i 13 lip-
ca 1943 roku - Niemcy zamordo-
wali 204 mieszkańców 
Michniowa: mężczyzn, kobiet 
i dzieci, a wieś została doszczęt-
nie spalona.

GNa Rynku bawiły się tłumy kielczan.

Uroczystości przed michniowskim mauzoleum.Przecięcie wstęgi w Zochcinku.

K
onferencji podsumo-
wującej nabór wnio-
sków do rządowego 
programu „Senior-
Wigor” w wojewódz-

twie świętokrzyskim przewodni-
czyła wojewoda Bożentyna Pał-
ka-Koruba. Spotkanie odbyło się 
w kieleckim Klubie Seniora, 
gdzie specjalnym gościem była 
ambasador programu Wirginia 
Szmyt, bardziej znana jako DJ 
Wika, która tego samego dnia 
zagrała koncert w Kielcach. 

Nabór wniosków w ramach 
wieloletniego programu „Senior-
Wigor” na lata 2015-2020 za-
kończył się 30 czerwca. W jego 
ramach wojewoda otrzymała 
wnioski od gmin: Ostrowiec 
Świętokrzyski, Starachowice, 
Łagów i Słupia konecka oraz 
od powiatu opatowskiego. 
Wszystkie wnioski zostały oce-

nione pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym, 
a następnie przekazane do Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecz-

nej. Wiemy już, że będą one fi-
nansowane, a obecni na spotka-
niu przedstawiciele samorządów 
otrzymali symboliczne certyfi-

katy potwierdzające udział 
w programie. 

Obok dobrych wieści na te-
mat programu, wojewoda, wraz 
z najstarszą DJ-ką w Polsce, za-
prosiła na wieczorną Międzypo-
koleniową Potańcówkę. Podczas 
imprezy, która rozpoczęła się 
o 19 na kieleckim Rynku, tłumy 
mieszkańców, od tych najmłod-
szych po najbardziej dojrzałych, 
bawiły się do późnych godzin się 
w rytm muzyki puszczanej właś-
nie przez aktywną seniorkę. Or-
ganizatorami imprezy byli Letni 
Klub Śniadaniowy oraz Świętok-
rzyski Urząd Wojewódzki. 

Do 2020 roku Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej prze-
znaczy 370 mln zł na utworze-
nie dziennych domów seniora. 
Planuje się, że w tym roku pow-
stanie lub zostanie 
doposażonych ok. 100 placówek 

z ok. 20 miejscami dla seniorów 
każda. 

Program adresowany jest 
do osób niepracujących w wie-
ku 60+. W dziennym domu „Se-
nior-Wigor” będą mogli spędzić 
co najmniej 8 godzin dziennie 
od poniedziałku do piątku. Znaj-
dzie się w nim pomieszczenie 
m.in. do: wspólnych spotkań, go-
towania, ćwiczeń i relaksu (z bib-
lioteką, sprzętem RTV oraz kom-
puterem z dostępem 
do Internetu). Zapewniony bę-
dzie także ciepły posiłek. 

Na program przeznaczone 
jest 370 mln zł, z tego 30 mln zł 
jeszcze w tym roku. Jednostka 
samorządu terytorialnego mo-
że uzyskać jednorazowe wspar-
cie finansowe na utworzenie 
placówki do 80 procent całko-
witych kosztów, ale nie więcej 
niż 250 tys. zł. Na adaptację bu-

dynku przewidziano nie więcej 
niż 180 tys. zł, natomiast dota-
cję na wyposażenie domu jed-
norazowo w wysokości nie wyż-
szej niż 70 tys. zł. Z budżetu 
państwa zostanie również sfi-
nansowana 1/3 kosztów utrzy-
mania seniora w domu dzien-
nym, ale nie więcej niż 200 zł 
miesięcznie. 

Dzienny dom „Senior-Wigor” 
może powstać we współpracy 
z innymi instytucjami i organiza-
cjami. Ofertę będzie można po-
szerzyć na usługi świadczone 
poza siedzibą domu. W domu 
„Senior-Wigor” jeden pracownik 
będzie miał pod opieką maksy-
malnie 15 seniorów. Dodatkowo 
zatrudniony będzie fizjoterape-
uta, pielęgniarka, ratownik me-
dyczny, psychoterapeuta lub 
dietetyk (w zależności od po-
trzeb danej placówki).

Najpierw konferencja, potem potańcówka

Okrąglak 
Środa, 29 lipca 2015 r. Dwutygodnik Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Numer 12 (299)

N
arodowy Fundusz 
Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki 
Wodnej przeznaczy 
4 mln zł dotacji 

na działania zwalczania tzw. bar-
szczu Sosnowskiego. Po pienią-
dze będą mogły sięgnąć samo-
rządy. 

Barszcz Sosnowskiego to po-
ważny problem, a walka z nim 
jest uciążliwa i kosztowna. Ce-
lem naboru wniosków jest udzie-
lenie wsparcia finansowego jed-
nostkom samorządu dla sku-
tecznego usunięcia istniejących 
stanowisk tej groźnej rośliny oraz 
zapobieżenie rozprzestrzenianiu 
się tego gatunku na nowe tere-
ny. Wnioski będzie można prze-
syłać za pomocą generatora 
wniosków, zgodnie z regulami-
nem naboru, w terminie od 17 
sierpnia do 30 września 2015 r. 
Warunki dofinansowania: 1) mi-
nimalny koszt przedsięwzięcia - 
300 tys. zł, – maksymalny 2 mln 
zł, 2) maksymalna intensywność 
dofinansowania w formie dota-
cji - do 90 proc. kosztów kwalifi-
kowanych, 3) uzupełnienie wkła-
du własnego w formie pożyczki 
do 100 proc. kosztów kwalifiko-
wanych. 

Beneficjentami naboru, 
do których adresowany jest po-

wyższy konkurs są jednostki sa-
morządu terytorialnego i ich 
związki. Obszary przewidziane 
do przeprowadzenia działań po-
winny być wskazane na podsta-
wie inwentaryzacji płatów lub 
osobników barszczu Sosnow-
skiego w obrębie stanowiska. 
Planowane dofinansowanie 
przewidziane jest dla działań re-
alizowanych zgodnie z „Wytycz-
nymi dotyczącymi zwalczania 
barszczu Sosnowskiego 
(Heracleum Sosnowskyi) i bar-
szczu Mantegazziego 
(Heracleum mantegazzianum) 
na terenie Polski” opracowany-
mi przez Fundację „Palący 
Problem - Heracleum”. Wytycz-
ne zostały opracowane na zle-
cenie Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska ze środ-
ków NFOŚiGW. Szczegółowe in-
formacje na stronie 
internetowej Funduszu 
www.nfosigw.gov.pl. 

Pochodzący z Azji barszcz 
Sosnowskiego w szybkim tem-
pie rozprzestrzenił się w Euro-
pie i stał się rośliną inwazyjną. 
Sprawia wiele problemów za-
równo mieszkańcom wsi, jak 
i miast. Wydziela toksyny groź-
ne dla zdrowia ludzi, a jego 
szkodliwe działanie nasila się 
podczas upałów.

Na zwalczanie 
barszczu

Kolejne 
inwestycje

W
 domach pomo-
cy społecznej 
Z o c h c i n k u  
i Zborowie 
otwarto następ-

ne inwestycje zrealizowane w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy. 

Projekt „Wzrost jakości usług 
w DPS w Zochcinku poprzez 
wprowadzenie nowych form te-
rapii wraz z utworzeniem no-
wych lokali aktywizujących i za-
kupem wyposażenia oraz pod-
niesieniem kwalifikacji kadry 
merytorycznej i medycznej” re-
alizowany był od 2013 do 2015 r. 
Jego całkowita wartość to 
4.548.280 zł, natomiast 
dofinasowanie wyniosło 
3.586.007 zł. Powstało 18 lokali 

aktywizujących dla 32 osób 
o łącznej powierzchni ponad 655 
m2. W ramach projektu swoje 
kwalifikacje podniosło 43 pra-
cowników DPS. 

Natomiast projekt „Podnie-
sienie jakości usług świadczo-
nych w DPS w Zborowie, powiat 
buski, poprzez tworzenie lokali 
aktywizujących, pracowni tera-
pii zajęciowych pomieszczeń re-
habilitacji leczniczej wraz z za-
kupem wyposażenia oraz pod-
niesienie kwalifikacji personelu” 
otrzymał w sumie 2.431.813 zł, 
zaś wkład własny beneficjenta 
wyniósł jedynie 291.323 zł. Pow-
stało tu 7 lokali dla 22 osób, pra-
cownie terapii zajęciowych oraz 
pomieszczenia rehabilitacji lecz-
niczej.

Redakcja „Okrąglaka”: Agata Wojda - rzecznik prasowy wojewody, 
tel. 41-342-12-32, Jacek Korczyński, tel. 41-342-12-63, Bartosz 
Śmietański, Mateusz Wolski. Adres internetowy: 
www.kielce.uw.gov.pl; e-mail:gwoj00@kielce.uw.gov.pl 

Tragiczna rocznica

W
 uroczystoś-
ciach upamięt-
niających zbrod-
nię w Michniowie 
uczestniczył wi-

cewojewoda Paweł Olszak. 
Obchody 72. rocznicy tragicz-

nych wydarzeń w Michniowie roz-
poczęła msza święta. Po nabo-
żeństwie uczestnicy uroczystoś-
ci przeszli przed mogiłę zamor-
dowanych przez hitlerowców 
ofiar. - Spotykamy się w miejscu 
szczególnym, aby uczcić pamięć 
ofiar bestialskiego mordu. Odda-

jemy hołd synom Ziemi Świętok-
rzyskiej. Oni bezpowrotnie 
odeszli, ale pamięć po ich mę-
czeńskiej śmierci, która dziś uczy 
nas patriotyzmu, pozostała – 
mówił wicewojewoda. W trakcie 
ceremonii złożono przed mogiłą 
kwiaty oraz oddano hołd pomor-
dowanym. 

W ciągu dwóch dni - 12 i 13 lip-
ca 1943 roku - Niemcy zamordo-
wali 204 mieszkańców 
Michniowa: mężczyzn, kobiet 
i dzieci, a wieś została doszczęt-
nie spalona.

GNa Rynku bawiły się tłumy kielczan.

Uroczystości przed michniowskim mauzoleum.Przecięcie wstęgi w Zochcinku.


